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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2017 

Αρ. πρωτ. 9200000/231 -17 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ  

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  

Στo πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Οικονομικού Πανεπιστημί-

ου Αθηνών» και του έργου «Υποστήριξη αναγκών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και 

ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου, καθώς και κάθε άλλης συναφούς προς αυτές 

δραστηριότητας», που υλοποιούνται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων και Έρευνας του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, σε εκτέλεση της από 26/01/2017 σχετι-

κής απόφασης της Συγκλήτου η οποία λήφθηκε κατά την 6
η
 συνεδρίαση του ακαδημαϊκού 

έτους 2016-17, προτίθεται να απασχολήσει κατά τις κάτωθι διακρίσεις, για πρωινή ή/και απο-

γευματινή απασχόληση, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους 

απασχόλησης, σύμφωνα με το άρ.  93 του Ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 

παρ. 1 του άρ. 24 του Ν. 4386/16: 

Α.   Δύο (2) Επόπτες χώρων και εγκαταστάσεων ΟΠΑ 

Αντικείμενο εργασίας:  Στους ανωτέρω θα ανατεθεί η εν γένει εποπτεία και επιθεώρηση ορθής 

λειτουργίας των χώρων και εγκαταστάσεων των επί των οδών Ευελπίδων & Λευκάδας ή/και επί 

των οδών Τροίας 2, Κιμώλου & Σπετσών ακινήτων/εγκαταστάσεων του ΟΠΑ κατά τη διάρκεια 

λειτουργίας τους, σύμφωνα με τις υποδείξεις του εργοδότη και όπως θα εξειδικευτεί αναλυτικά 

στη σύμβαση που θα υπογραφεί.  

Εκτιμώμενη διάρκεια: Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι μέχρι δώδεκα (12) μήνες.  

Αμοιβή: Η αμοιβή θα είναι η προβλεπόμενη σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις.   

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων 

1. Ηλικία 25 έως 65 έτη 

2. Κατάσταση υγείας και φυσική καταλληλότητα που επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων 

τους 

3. Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

4. Συναφής με το αντικείμενο εργασίας επαγγελματική εμπειρία σε χώρους και εγκαταστάσεις 

πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ή/και πολιτισμού 
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5. Τουλάχιστον διετής προϋπηρεσία σε διοικητική ή τεχνική θέση στο δημόσιο ή/και ιδιωτικό 

τομέα, επιπλέον της ανωτέρω υπό στοιχείο 4 αναφερόμενης 

6. Γνώση χειρισμού υπολογιστών και ειδικότερα: (α) επεξεργασίας κειμένου, (β) υπολογι-

στικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών Διαδικτύου 

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων 

1. Γνώση ηλεκτρονικής διαχείρισης εγκαταστάσεων ΒΜS κτιρίων 

2. Γνώση της αγγλικής γλώσσας 

3. Ικανότητα συντονισμού, επικοινωνίας και οργάνωσης 
 

Βαθμολογία αντιστοιχούσα σε προσόντα-κριτήρια 

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται μετά την ικανοποίηση όλων των 

βασικών κριτηρίων και μόνο για τα παρακάτω προσόντα, τα οποία βρίσκονται σε αντικειμενική 

συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου. 

α/α Κριτήριο αξιολόγησης Παρατηρήσεις 

Μέγιστος 

βαθμός 

κριτηρίου 

Βαρύτητα 

κριτηρίου 

1 
Βαθμός απολυτηρίου δευτεροβάθμι-

ας εκπαίδευσης 

 

Βαθμός απολυτηρίου 

 

20 20% 

2 

Συναφής επαγγελματική εμπειρία σε 

εγκαταστάσεις πανεπιστημιακής εκ-

παίδευσης ή/και πολιτισμού 

1 βαθμός/μήνα σχετικής 

προϋπηρεσίας. Μέγιστη 

βαθμολόγηση: 20 μήνες 

20 20% 

3 

Προϋπηρεσία σε διοικητική ή τεχ-

νική θέση στο δημόσιο ή/και ιδιωτι-

κό τομέα επιπλέον της συναφούς  α-

παραίτητης κατά τα ανωτέρω  

0,5 βαθμός/μήνα σχετικής 

προϋπηρεσίας, μετά το 2
ο
 έ-

τος. Μέγιστη βαθμολόγηση: 

20 μήνες 

10 10% 

4 Βαθμός γνώσης αγγλικής γλώσσας 

 Καλή ή πολύ καλή γνώση: 5 

βαθμοί. Άριστη γνώση: 10 

βαθμοί.  

10 10% 

5 
Γνώση ηλεκτρονικής διαχείρισης 

εγκαταστάσεων ΒΜS κτιρίων   

Επαρκής σχετική ειδική 

γνώση 
10 10% 

6 

Συνολική αποτίμηση της εικόνας του 

υποψηφίου (ενδεικτικά αναφέρονται 

η οργανωτική ικανότητα, η αποτελε-

σματικότητα στην εργασία σε συν-

θήκες πίεσης ή/και σε θέση ευθύνης, 

η ικανότητα επικοινωνίας, καθώς και 

κάθε άλλο αποδεικνυόμενο προσόν 

που ο εργοδότης σταθμίσει, ευλό-

γως, ως επιθυμητό) 

Προσωπική συνέντευξη 30 30% 
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Β. Τρεις (3) Επιμελητές  χώρων και εγκαταστάσεων ΟΠΑ 
 

Αντικείμενο εργασίας:  Στους ανωτέρω θα ανατεθεί  η εργασία της καθημερινής επιμέλειας  

κι επιθεώρησης των χώρων και εγκαταστάσεων των επί των οδών Ευελπίδων και Λευκάδας 

ή/και επί των οδών Τροίας 2, Κιμώλου & Σπετσών ακινήτων/εγκαταστάσεων του ΟΠΑ, σύμ-

φωνα με τις υποδείξεις του εργοδότη, όπως αυτό θα εξειδικευτεί στη σύμβαση που θα υπογρα-

φεί. Ειδικότερα και ενδεικτικά περιλαμβάνεται ο έλεγχος των παροχών (ρεύματος και ύδατος) 

και η άμεση ειδοποίηση των αρμόδιων Υπηρεσιών ανάλογα με το πρόβλημα, η μέριμνα για 

την ασφάλιση των αιθουσών διδασκαλίας και των εργαστηρίων, η μέριμνα για την ασφάλιση 

θυρών και παραθύρων των κτηρίων κλπ. 

Εκτιμώμενη διάρκεια: Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι μέχρι δώδεκα (12) μήνες.  

Αμοιβή: Η αμοιβή θα είναι η προβλεπόμενη σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις.   

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων 

1. Ηλικία 25 έως 65 έτη 

2. Κατάσταση υγείας και φυσική καταλληλότητα που επιτρέπει την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους 

3. Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

4. Συναφής με το αντικείμενο εργασίας επαγγελματική εμπειρία σε χώρους και εγκαταστάσεις 

εκπαίδευσης ή/και πολιτισμού 

5. Γνώση χειρισμού υπολογιστών και ειδικότερα: (α) επεξεργασίας κειμένου, (β) υπολογιστι-

κών φύλλων και (γ) υπηρεσιών Διαδικτύου 

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων 

1. Γνώση της αγγλικής γλώσσας 

2. Ικανότητα συντονισμού, επικοινωνίας και οργάνωσης 
 

Βαθμολογία αντιστοιχούσα σε προσόντα-κριτήρια 

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται μετά την ικανοποίηση όλων των 

βασικών κριτηρίων και μόνο για τα παρακάτω προσόντα, τα οποία βρίσκονται σε αντικειμενική 

συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου. 

α/α Κριτήριο αξιολόγησης Παρατηρήσεις 

Μέγιστος 

βαθμός 

κριτηρίου 

Βαρύτητα 

κριτηρίου 

1 
Βαθμός απολυτηρίου δευτεροβάθμι-

ας εκπαίδευσης 
Βαθμός απολυτηρίου 20 20% 

2 

Διάρκεια συναφούς επαγγελματι-

κής εμπειρίας σε εγκαταστάσεις 

εκπαίδευσης ή/και πολιτισμού. 

1 βαθμός/μήνα σχετικής προ-

ϋπηρεσίας. Μέγιστη βαθμο-

λόγηση: 30 μήνες 

30 30% 

3 Βαθμός γνώσης αγγλικής γλώσσας 

 Καλή ή πολύ καλή γνώση: 5 

βαθμοί. Άριστη γνώση: 10 

βαθμοί 

10 10% 

4 Συνολική αποτίμηση της εικόνας του Προσωπική συνέντευξη 40 40% 
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α/α Κριτήριο αξιολόγησης Παρατηρήσεις 

Μέγιστος 

βαθμός 

κριτηρίου 

Βαρύτητα 

κριτηρίου 

υποψηφίου (ενδεικτικά αναφέρονται 

η οργανωτική ικανότητα, η αποτελε-

σματικότητα στην εργασία σε συν-

θήκες πίεσης ή/και σε θέση ευθύνης, 

η ικανότητα επικοινωνίας, καθώς και 

κάθε άλλο αποδεικνυόμενο προσόν 

που ο εργοδότης σταθμίσει, ευλό-

γως, ως επιθυμητό) 

 

Άλλοι όροι 

1) Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε 

(5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσε-

λίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι συγκεκριμέ-

νες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση: 

Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα  

στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους,  ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμφωνα με 

την συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2472/97 και του Ν. 2690/99,  υπό τον όρο 

τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγγραφο της Αρχής 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά 

του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου 

συμφέροντος κλπ). 

2) Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης 

δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται. 

3) Η πιστοποίηση γνώσης μέσω του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρ. 1 του 

ΠΔ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού 

σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/03.08.2007/ τ.Α’), σε 

συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρ. 1 ΠΔ 116/2006 «Τροποποίηση του άρ. 

28 του ΠΔ 50/2001» (ΦΕΚ 115/09.06.2006/τ.Α’). 

4) Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή 

να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές καθόλη τη διάρκεια σύναψης σύμβασης στo πλαίσιο 

του έργου. 

5) Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι ε-

πιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η υπ-

οψηφιότητα του ενδιαφερόμενου με τη μεγαλύτερη εμπειρία και συνάφεια αντικειμένου.  

6) Καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να 

πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμενο/-

ους στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης και σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης. 

7) Τόσο η  κατανομή των επιλεχθέντων ατόμων στα παραπάνω έργα, όσο και η κατανομή του 

στα συγκεκριμένα ανωτέρω αναφερόμενα κτίρια εγκαταστάσεις του ΟΠΑ ανήκει στη δια-

κριτική ευχέρεια της Υπηρεσίας, η οποία διατηρεί τη δυνατότητα να μετακινεί μεταξύ των 

ως άνω ακινήτων/εγκαταστάσεων του ΟΠΑ τους τελικά επιλεγέντες υποψήφιους, με βάση 

τις εκάστοτε ανάγκες της.  
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8) Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον Ειδικό Λογαριασμό 

Κονδυλίων Έρευνας να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαι-

ώματα προσδοκίας. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας διατηρεί το δικαίωμα επι-

λογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως 

προς την σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων αποκλειόμενης κάθε αξίωσης των ενδιαφε-

ρομένων. 

9) Ο ΕΛΚΕ μπορεί με απόφασή του να επεκτείνει τις συμβάσεις  που θα συναφθούν, σταθμίζο-

ντας  τις ανάγκες των έργων  στο πλαίσιο των οποίων εκδίδεται η  παρούσα, σύμφωνα και με 

τη διάταξη του αρ. 93 του Ν. 4310/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αποκλειόμενης 

της αναγνώρισής τους ως αορίστου χρόνου. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά  

1. Έντυπο του Παραρτήματος. 

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στα ελληνικά, σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο Europass. 

3. Αντίγραφα τίτλων (απλά αντίγραφα, επικυρώσεις μόνο κατόπιν απαίτησης) πιστοποιήσεων 

και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοι-

χεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο Παραρτήματος) συνο-

δευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε 

άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: Κεφαλλη-

νίας 46, 11251 Αθήνα, 1
ος

 όροφος (Πρωτόκολλο), το αργότερο μέχρι τις 3 Μάρτη 2017, ώρα 

16:00. Στο φάκελο να αναγράφεται η φράση: «Συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέ-

ροντος για σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα έργα με τίτλο: 

«Κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» και του έργου 

«Υποστήριξη αναγκών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και της ερευνητικής δραστηριό-

τητας του πανεπιστημίου καθώς και κάθε άλλης συναφούς προς αυτές δραστηριότητας»». Εάν ο 

φάκελος υποβληθεί ταχυδρομικά (μόνο συστημένη ταχυδρόμηση είναι αποδεκτή), θα πρέπει να 

έχει επιδοθεί στον ΕΛΚΕ το αργότερο μέχρι την ως άνω ημερομηνία, με αποκλειστική ευθύνη 

του αποστολέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-82.03.830 (κα. Ελπίδα Χιονά). 
   

Με εντολή της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 

 

Φραγκίσκος Γιαλιτάκης  

Προϊστάμενος Γραμματείας ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Όνομα : ………………………………………………………………. 

 

Επώνυμο : ………………………………………………………………. 

 

Διεύθυνση : ………………………………………………………………. 

 

Τηλέφωνο : ………………………………………………………………. 

 

e-mail: ……………………………………………………………… 

 

Προς ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

Για σύναψη συμβάσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο των  έρ-

γων με τίτλο: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» και 

«ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΠΑ» 

 

Σε απάντηση της με αριθμό πρωτ. ..…………….. πρόσκλησής σας, σας υποβάλλω πρόταση 

για την σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο των  έρ-

γων με τίτλο: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» και «ΚΑ-

ΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΠΑ» 

Συνημμένα υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και όλα τα δικαιολογητικά που ορί-

ζει η πρόσκληση.  

 

Αθήνα,  …./…../2017 
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